
Tautinė rezistencija. 
 

Lietuviai priešinosi prieš sovietų okupaciją trimis būdais: 
 

 ginkluota rezistencija 
 neginkluota rezistencija 
 rezistencija išeivijoje 

 
Ginkluota rezistencija - Lietuvių aktyvistų frontas (Frontas). 
Kai 1941 m. prasidėjo didieji trėmimai, Lietuvoje susiorganizavo pasipriešinimo organizacija, kuri 
vadinosi Lietuvių aktyvistų frontas (Frontas). Jie 1941 m. birželį surengė sukilimą prieš sovietų 
okupaciją. Sukilimas vyko savaitę. Sukilėliams pasisekė nes tuo metu vokiečių kariuomenė vijosi 
ruų kariuomenę. Sovietų kariuomenė pasitraukė iš Lietuvos, o sukilėliai sudarė Lietuvos Laikinąją 
vyriausybę. 1941 m. birželio 23 d. per Kauno radiją jie paskelbė Nepriklausomos Lietuvos 

valstybės atkūrimo deklaraciją ir paskelbė Lietuvos Laikinosią 
vyriausybę. Jai vadovavo Juozas Ambrazevičius. 
 
Juozas Ambrazevičius (iš balsas.lt) 
 
Lietuva buvo vienintelė iš sovietų okupuotų kraštų kur įvyko 
sukilimas. Jis svarbus ne todėl, kad laikinoji valdžia ilgai valdė. 
Iš tieų, ji labai trumpai valdė. Jis svarbus todėl, kad įrodė, jog 
lietuviai nenorėjo tapti Tarybų sąjungos dalimi. Rusai norėtų 

užmiršti šį sukilimą ir Fronto sukurtą vyriausybę nes jie norėtų skelbti, jog Lietuva prašė  įsijungti į 
Tarybų sąjungą. 
 
Ginkluota rezistencija - Partizanai.  
Ginkluotą rezistenciją vykdė partizanai (maždaug 100,000 karių). Jie 
gyveno miškuose. Juos rėmė ūkininkai ir kaimiečiai. Jie kovą tęsė 
maždaug 10 metų.  
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Vienas pagrindinių partizanų vadų buvo Juozas Lukša-Daumantas. Jis 
ne tik organizavo partizanus, bet ir pats kovojo ir žuvo dėl Lietuvos 
laisvės. Sovietai skleidė propagandą, kad Lietuva savanoriškai įstojo į 
Tarybinę Sąjungą. Todėl ji partizanus vadino plėšikais ir banditais. 
Jokiu būdu nenorėjo juos vadinti kovotojais už laisvę. 
 

Juozas Lukša-Daumantas, partizanų vadas 
 
1947 m. Lukša su saujele partizanų pabėgo iš Tarybų sąjungos ir 
vakaruose skleidė tiesą apie Tarybų sąjungą ir lietuvių pasipriešinimą. 
Lukša parašė knygą „Partizanai,“ kurioje aprašė tikrą padėtį Lietuvoje. Su draugais partizanais 
treniravosi Prancūzijoje (Prancūzų žvalgybos mokykloje) ir JAV (CIA). Jie mokėsi šokti su 
parašiutais iš lėktuvų, paruošti lėktuvams nusileidimo aikšteles, vairuoti įvairias mašinas, tiksliai 

http://lt.wikipedia.org/wiki/1941
http://lt.wikipedia.org/wiki/Bir%C5%BEelio_23


šaudyti, mėtyti granatas, fotografuoti, gaminti dokumentus, palaikyti radijo ryšį, užšifruoti i
atšifruoti pranešimus ir kt.  

r 

 
Lukša organizavo paramą partizanams. Tuo būdu tikėjosi efektyviau vykdyti pasipriešinimą prieš 
sovietus. 1950 m. jis su draugais grįžo į Lietuvą, parašutu nusileisdami į mišką. Ten vėl įsijungė į 
partizaninę kovą prieš komunistinę valdžią. 
Komunistinė valdžia labai Lukšos ieškojo. 1951 m. partizanas-išdavikas Kukauskas jį įviliojo į 
komunistų pinkles, kur jis buvo sušaudytas. 
 
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaracija. 
1945 m. Lietuvos miškuose jau buvo apie 30 tūkstančių partizanų. Jie tęsė Lietuvos kariuomenės 
tradicijas, veikė su karine struktūra. Jie turėjo vadovybę, dėvėjo uniformas, ginklą nešiojo atvirai, 
laikėsi karo tradicijų. Jie buvo Lietuvos kariuomenė, okupuotoje Lietuvoje. Lietuvos partizanai 
pilnai atitiko tarptautinėje teisėje priimtus kariuomenės požymius. 
 
1949 m. vasario 16 d. Lietuvos partizanų vadai pasirašė Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) 
tarybos deklaraciją. Ši deklaracija išreiškia lietuvių pasiryžimą siekti laisvės. Deklaracija apeliuoja į 
tarptautinę Žmogaus teisių deklaraciją ir kreipiasi į visą demokratinį pasaulį pagalbos. Rašo taip: 
"Komunistų partija, kaip diktatūrinė ir iš esmės priešinga pagrindiniam Lietuvių tautos siekimui ir 
kertiniam konstitucijos nuostatui - Lietuvos nepriklausomumui, - nelaikoma teisine partija".  
 
O sovietai, kurie buvo Lietuvą užėmę jėga, skelbė, kad lietuviai norėjo įsijungti į Tarybų sąjungą ir 
visai tam nesipriešino. Skelbė, kad partizanai yra banditai, kuriuos suimti nori patys lietuviai. 
Partizanų deklaracija tą paneigė. Todėl apie deklaraciją sovietai visiškai nutylėjo.  
 
Sovietų skelbimas, kad partizanai buvo banditai yra melas. Lietuvos partizanai pilnai atitiko 
tarptautinėje teisėje priimtus kariuomenės požymius. Dėka jų pasiaukojimo, Lietuva ilgainiui vėl 
tapo laisva valstybė. 

1949 Deklaracijos signatarai buvo: Jonas Žemaitis – Vytautas, kartais vadinamas ketvirtuoju 
Lietuvos prezidentu. Gegužės 
30, 1953 jo bunkeris buvo 
išduotas. Jis buvo suimtas 
gyvas, o lapkričio 26, 1954 
sušaudytas kalėjime. 

 
Adolfas Ramanauskas - 
Vanagas, suimtas, metus 

kankinamas, sušaudytas 1957 
m. lapkričio 29 d.Vilniuje. 

 
Juozas Šibaila – Merainis. Jo bunkeris buvo išduotas. Jis žuvo 
1953 m. vasario 11 d. Ramygalos miške. 
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Leonas Grigonis – Užpalis 
Po 3 mėnesių kankinimo ryšininkė išdavė jo 
bunkerį. Po įnirtingo pasipriešinimo prieš čekistus 
žuvo 1950 m. liepos 22 d. Ariogalos miške.  
 
 
 
 
 
 

 
Aleksandras Grybinas – Faustas. Pateko į spąstus 
ir pats nusižudė 1949 m. rugsėjo 28 d. Šakių 
apskrityje.  
 
 

Vytautas Gužas – Kardas. mŽuvo kautynėse 1949 
m. birželio 19 d. Eržvilko valsčiuje.  

 
 

 
Bronius Liesys – Naktis. Žuvo 1949 m. rugpjūčio 
13 d. Užpelkių miške Radviliškio rajone.  

 
 

 

Petras Bartkus – Žadgaila. Žuvo 1949 m. rugpjūčio 
13 d. Užpelkių miške Radviliškio rajone. 

 
 
 
 

 
Antanas Kraujelis - Siaubūnas. 1965 m. kovo 17 d. po apsupimo surastas 

slėptuvėje, kilus susišaudymui, nusišovė. Buvo paskutinis Lietuvos 
partizanas Aukštaitijoje. 

 
 
1948 - 1953 m. pasipriešinimas jau silpo. Liko tik apie 2,000 partizanų, 
kurie tęsė aktyvią ginkluotą kovą. Visai į galą, pasipriešinimą tęsė pavieniai partizanai. Štai 
paskutinieji, kurie iki mirties nepasidavė okupantų valdžiai: 
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P. Oželis - Jaunutis ir F. Urbonas-Algirdas. Žuvo 1959 m. 
gegužės 4 d. Šilutės rajone kautynėse su KGB agentais. 

 
 
 

 
 
 

 
 

Edmundas Kmita (kairėj). 1961 m. 
išduotas ir, KGB agentų sužeistas, pats 
nusišovė. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Pranas Končius (ketvirtoj eilėj antras iš dešinės) 
1965 m. liepos 6 d. po kautynių nusišovė. Buvo paskutinis 
Lietuvos partizanas Žemaitijoje.  
 
 
 

- 1971 m. partizanas Benediktas Mikulis buvo surastas miške ir nuteistas keletai metų. 
 
- 1986 m. žiemą dėl ligos mirė partizanas Stasys Guiga – Tarzanas. Jis paskutinis svetimai valdžiai 
nepasidavęs partizanas, 35 metus slapstėsi Onos Činčikaitės sodyboje (Činčikų kaime, Švenčionių 
rajone). 
 
Jie kovojo, kad Lietuva būtų laisva, bet nė vienas jos laisvos gyvas nebematė. 
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Žuvusių partizanų kūnai būdavo komunistų viešai išniekinami, o šeimos turėjo vaidinti, kad 
jų nepažįsta. 

 
Neginkluota rezistencija „Lietuvių katalikų bažnyčios kronika“. 
Sėkmingiausią neginkluotą rezistenciją vykdė katalikai. Geriausias dvasinės rezistencijos pavyzdys 
buvo leidinys „Lietuvių katalikų bažnyčios kronika“. Kronika smulkiai ir tiksliai aprašė, kaip 
komunistai persekiojo tikinčiuosius. Šis leidinys būdavo parašytas Lietuvoj, o rankraštis slapta 
išvežtas į laisvuosius Vakarus, kur būdavo išleistas knygos forma. 
 
Rezistencija išeivijoje. 
Spėjama, kad per Antrą pasaulinį karą į užsienį pabėgo 500,000 lietuvių. Jie tikėjo, kad Antram 
pasauliniam karui pasibaigus, Lietuva vėl bus nepriklausoma ir jie ten galės grįžti gyventi. Jie buvo 
apgyvendinti pabėgėlių stovyklose Vokietijoje. Maždaug 1947 m. pabėgėlius pradėjo išsiųsti į 
Vakarus – į Angliją, Australiją, Pietų Ameriką, JAV ir kitus kraštus. Dauguma lietuvių atsirado 
JAV, ypač daug jų apsigyveno Čikagoje. Net ir apsigyvenę toli nuo Lietuvos, lietuviai negreit 
prarado viltį, kad bematant Lietuva vėl bus laisva ir jie galės grįžti ten gyventi.  
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Daugelis pabėgėlių buvo apsišvietę žmonės. Jiems pasisekė sukurti stiprią išeivijos organizacinę 
struktūrą. Lietuvos išlaisvinimo reiklau rūpintis buvo įsteigtas VLIKas (Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas). Lietuviškai dvasiai išeivijoje puoselėti buvo įsteigta Pasaulio lietuvių 
bendruomenė, kuri rūpinosi lietuvišku švietimu išeivijoje ir kitais kultūriniais reikalais. Įsisteigė 
lietuviškos parapijos ir lituanistinės mokyklos, kurios veikė šeštadieniais. Buvo įsteigta centrinė 
Švietimo Taryba, kuri rūpinosi lietuviško švietimo nuoseklumu išeivijoje ir rūpinosi, kad 
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mokykloms būtų knygų. Įvairios menininkų ir literatų draugijos, įvairūs chorai ir ansambliai  kėlė 
lietuvišką kultūrą išeivijoje. 
 
Tik dvi valstybės pripažino rusų okupacinės valdžios teisėtumą: Švedija ir Vokietija. Aiškiausią 
pasipriešinimo poziciją užėmė JAV. JAV-bėse kasmet vasario 16-tą lietuviai pasirūpindavo, kad 
valdžia pakartotų JAV-bių nusistatymą prieš sovietų okupciją, kad tas reikalas nebūtų užmirštas. 
Išeivijos lietuviai neleido pasauliui užmiršti skriaudos, kuri buvo padaryta Lietuvai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 
 
1. Kas buvo Lietuvos aktyvistų frontas (Frontas)? Kas jam vadovavo? Ką jis nuveikė? Kuo jis 
reikšmingas? Kodėl rusai nemėgsta prisiminti, ką padarė Lietuvos akytvistų frontas? 
 
2. Perskaityk ištrauką iš „Lietuvių katalikų bažnyčios kronikos“ ir trumpai aprašyk. 
 
3. Kiek lietuvių pabėgo iš Lietuvos per Antrą pasaulinį karą? Kaip jie išeivijoje vykdė 

neginkluotą rezistenciją? Ar pasaulis pripažino Tarybų sąjungos teisę valdyti Lietuvą? 
Paaiškink. 

 
4. Kiek ilgai vyko partizanų ginkluota rezistencija prieš komunistinę priespaudą?  
 
5. Kodėl netikslu sakyti, kad partizanai buvo banditai? Kodėl sovietai teigė, kad jie banditai? 
 
6. Kas buvo Juozas Lukša-Daumantas ir ką jis nuveikė? Kaip mirė? 
 
7. Kas buvo Jonas Žemaitis-Vytautas? Ką jis nuveikė? Kaip mirė? 
 
8. Kodėl sovietai pasauliui skelbė, kad Lietuva norėjo įstoti į Tarybų sąjungą? Ar tai buvo tiesa? 

Paaiškink. 
 
9. Kas buvo Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaracija? Kodėl rusai norėtų, kad ji būtų 

užmiršta? 
 
10. Pasirink vieną partizaną ir plačiau apie jį  paskaityk. Papasakok klasei, ką skaitei ir ką apiew 

tą žmogų galvoji. 
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